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Træningscenter Gladsaxe 
2012 Fusioneret organisation: Genoptræning og rehabilitering 
Ambulant, 80 døgnpladser, 23 plejeboliger & servicefunktioner, 250 ansat 
 
   Kerneopgaven - at alle medvirker til 
       at borgeren har mulighed for at leve 
       et meningsfyldt og selvstændigt liv. 
 
Den rehabiliterende tilgang er kendt i forvaltningen (Hvidbogens definition) 
 
Vi vil sætte ekstra fokus på at inddrage borgeren i eget forløb 
Vi vil være professionelle fagligt 
         i dialogen og  
         i mødet med det enkelte menneske 
 
Dvs Relationen til andre: Såvel  Borgere, pårørende & kolleger 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter




Udfordringerne 
- fra et medarbejder perspektiv 

”Tunge komplekse borgere 
Accelererede forløb, hurtige udskrivninger fra hospitalet, 
færdigbehandlede regionalt, men fortsat meget syge 
Manglende oplysninger om hvad der var behandlet 
Borgere i tidligere sygdomsfaser og i krise” 
 
Og hertil kom 
 
”Krævende, besværlige pårørende, der forventede 
Svar på alt 
Opmærksomhed 
Tid, som så gik fra borgeren 
- Og forventning om at den ene hånd ved, hvad den anden laver” 
 

 Der var lagt op til konfliktfyldt samarbejde! 
 Fik kontakt til Center for Konfliktløsning. 
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Klager  
fra borgere - især fra de pårørende 

 

Flere enslydende klager: 
Dårlig modtagelse 
Afvisning , især ved vagtskifte 
Kommunikation, takt og rå tone 
Forbud: ”må ikke” - faste besøgstider, være i spisestuen, informere uden 

samtykke mm 
Intet personale til stede 
Manglende informationer, trods en udleveret borgerpjece 

  
     Bortforklaringer var vi gode til! 
     Disse klager skulle der læres af,  - det var ikke den kultur vi ville have! 
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Aktionen: Styrke kontakten med 
borgeren og de pårørende. 
 

 
 
 
 
 
 

Data – 
indsamling 

 

Fortræning 
- ledere 

- ildsjæle 
Intro-cafeer Træning 

”floor-
walking”/ 
opfølgning 

fejring 

Forberedelse, modning af org. Borgerens stemme   mind set  øve, holde fast, forebygge 
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En aktionsgruppe fik opgaven, en gruppe med særlige kompetencer 



Borgerens stemme 

 
 
 

Interview af pårørende, der havde klaget over os, videoptagelser: 
 til brug til kompetenceudvikling - træning/læring 
 
Borgerfeedback, dialog møder, efterfølgende reflekterende drøftelse og 
undren: 
Afklaring af tilfredshed med indhold, måden af levering, 
ide generering,  
forventningsafstemning 
 
Giv din mening til kende kort: ideer, ris og ros 
 
Forventningsafstemning: Info materiale, Pjece til borgeren, til pårørende 
 
Pårørende (efter samtykke) inviteres til deltagelse i samtaler  
 
Viden, tidligere fase af  forløb, interesser, liv og som støtte til familie-
medlemmet 
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Den vedvarende proces  
med kulturen i centret 
• Ledelsen går foran, viser retning 
• Ledelsen er tydelig, ”vi vil, vi kan og vi gør” 
• Læring af hverdagens episoder, fejl og fejring 
• Borgerfeedback møder, reflekterer sammen 
• Pårørende dialogmøder og netværk 
• Det gode borgerforløb, Q cirkel 
• Tilpasning af arbejdsgange med fokus på dialogen 
• Lært af klager (ændre klagesagsbehandling) dialog <> skriftlig 
• Beboerens livshistorie (hjælp til at udbrede den) 
• Samtykke, kontaktperson i familien 
• Klare aftaler, - som holdes af alle parter 
• Lyt, Spørg, Opsummer 

 
 

Gentagelse fremmer forståelse 
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Har det ændret noget? 
JA 

Personale 
trivsel  

Ressour 
cer  

Borger 
tilfredshed 

FRA   TIL 
Klager    Dialog om misforståelser 
Standard   Individuelle, involverende forløb 
Besværlige pårørende Medramt, i krise 
Plejer    Dialog ( lyt, spørg, opsummer) 
Vi ved bedst   aftaler, individuelt tilpasset 
Monofaglige logikker samspil, tværgående 
 
mm. 
  
Data: Målinger 
 Social kapital: 
 Sygefravær:   
 Ingen (få) klager 



 
Dorthe Knauer 
Mailadresse : dortheknauer@hotmail.com 
Tlf: 28 19 16 85 

 
 
Hans Christian Schram Viemose 
Mailadresse: hans@styrketborgerkontakt.dk 
www.hansviemose.dk 
Tlf: 23 42 40 10 

 
 
          
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se hjemmesiden www.styrketborgerkontakt.dk 

Birthe Søndergaard, (centerleder 
Træningscenter Gladsaxe) 
Mail adresse: sesam7336@gmail.com 
Tlf.: 2612 5258 

Ledelsesproces 
                 Aktionen                     
 Implementering 

For mere information  
om metode eller processen 

mailto:dortheknauer@hotmail.com
mailto:hans@styrketborgerkontakt.dk
http://www.styrketborgerkontakt.dk


 
 

              Tak, fordi I lyttede!    
              Spørg endelig! 
 
              Opsummering: 
 
-Professionel faglighed indeholder også evnen og 
kompetencer til at kunne lytte til og inddrage 
borgeren og de nærmeste i et kommunalt 
tværgående borgerforløb. 
 
 
 

 
-Borgerens og pårørendes stemme er vigtig! 
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